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  (.Ph.D)در دوره  دكتري تخصصی   بدون آزمون )استعداد درخشان(اطالعيه پذيرش 

 1401-1402نشگاه هنر اسالمی تبريز   ـ  سالتحصيلی دا
 

 

تحصیالت  زمون استعدادهای درخشان در دوره به استناد آیین نامه پذیرش بدون آدر نظر دارد دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

اصالحیه شورای هدایت استعداهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  27/03/93دکتری( مصوب جلسه تکمیلی )

از بین دانش  دانشجواقدام به پذیرش 1401-1402برای سالتحصیلی   16/12/93مورخ  237200/21آن به شماره 

 :زیر نماید هایدر رشتهم مصاحبه از طریق بررسی مدارک و انجاآموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی 

 (و معماری )متقاضیان سایر دانشگاهها تنها از بین دانش آموختگان معماری اسالمی معماري اسالمی -1

مادیریت  -طراحای شاهری -برناماه ریازی شاهری -ان رشته های شهرساازیگ)دانش آموخت اسالمی شهرسازي -2

 (معماری منظرشهری و 

پژوهش هنر و رشته هاای مارتب   -صنایع دستی -شته های هنرهای اسالمی)دانش آموختگان ر اسالمی هايهنر -3

  با هنرهای تجسمی(

 (است رشته طراحی صنعتیآنان  کارشناسی و کارشناسی ارشدی که )دانش آموختگان طراحی صنعتی -4
 

 شرايط الزم جهت ثبت نام :
 

( در دوره کارشناسای ساب نمره پایان ناماهبدون احت)  میانگین کلحداقل و  16 در دوره کارشناسی میانگین کلحداقل  -1

 باشد.می  17ارشد 

 بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد. -2

وزارت علاوم، تحقیقاات و  237200/21اصالحیه شماره  4تا  1امتیاز از مجموع مواد مندرج در جدول  60 حداقلکسب  -3

 .الزامی است وری و شیوه نامه دانشگاهفنا

 درخواست دهد.می تواند فق  در یک رشته ی متقاض -4

ری در ساایر موسساات و دانشاگاه دانشجوی مقطع دکت متقاضی نمی بایست در زمان شروع تحصیل، در صورت پذیرش؛ -5

 باشد.ها 

و یاا معاادل آن در ساایر    MSRTاز آزماون زباان  50حاداقل نماره دارای مدرک معتبر زباان )متقاضی می بایست  -6

 باشد. (آزمونها

زباان تبصره: در صورت پذیرش و عدم داشتن مدرک معتبر زبان پذیرفته شده می بایست  قبل از آزمون جاامع مادرک        

 خود را ارائه نماید.

های تصصصای مارتب  باا رشاته تحصایلی دوره متقاضیان مشمول این شیوه نامه در هماان رشاته تصصصای یاا رشاته -7

پذیرفتاه  ،ایان دانشاگاه تحصایالت تکمیلایو تاییاد شاورای  مربوطاهدانشاکده کارشناسی ارشد متقاضی، به تشصیص 

 شوند. می

 

 
 

 

 : مدارک مورد نياز جهت ثبت نام
 

 3و  2، 1تکمیل شده شماره  های کاربرگ 

  پژوهشی )داخلی و خارجی( مرتب  با پایان نامه -مقاالت علمییک نسصه از 



 برگزیادگی در جشانواره هاای   -علمی و صنعتی ایران  ژوهشی هایگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پ تصویر

 علمی معتبر بین المللی )خوارزمی، فارابی، رازی و این سینا(

  در صورت وجود( بدیع هنری آثارتصویر مدارک متعبر از( 

  ترویجی مرتب  با پایان نامه –مقاالت علمی یک نسصه از 

  مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر )داخلی و خارجی( یک نسصه از 

 مرتب  با رشته تحصیلییا کتاب های تالیفی یا ترجمه شده کتاب  یک جلد از 

 مراه کارنامهه همدرک کارشناسی ب تصویر  

 مراه کارنامهه به کارشناسی ارشد مدرک تصویر 

 تصاویر صفحات شناسنامه،  کارت ملی و پایان خدمت 

 ک زبانتصویر مدر 

  پیشنهادی برای پایان نامه دکتری در یک صفحه )حداکثر دو عنوان(شرح موضوع 

بشاااماره حسااااب هااازار توماااان(   یکصااادریاااال )معاااادل  1000000مبلااا  ه رساااید هزیناااه ثبااات ناااام بااا

IR830100004001112203020254   ،نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی  دانشگاه هنر اسالمی تبریاز

  32111-22541-22900-11140-10322-22001ریز از کلیه بانک ها یی که در آن حساب دارند با شناسه وا
 

 مهم تذكرات: 

بارای مبنی بر پاذیرش و تحصایل در مقطاع دکتاری گونه تعهدی  هیچمدارک و شرکت در مصاحبه درخواست ، ارسال  -1 

 ایجاد نمی کند.هنر اسالمی تبریز دانشگاه 

ره دکترا به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صاورت پذیرفتاه شادن بایاد اوقاات خاود را باا وضاعیت تحصیل در دو -2 

 تحصیلی دوره وفق دهد و تابع کلیة مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه باشد.

شصص گاردد ، ماسالمی تبریز نام، برگزاری مصاحبه، پذیرش و تحصیل در دانشگاه هنر ا چنانچه در هر یک از مراحل ثبت3 

نام، شرکت در مصاحبه، پذیرش و یا اداماة نبوده است بالفاصله از ثبت  ،شرای  درج شده در این تقاضانامه دارایکه داوطلب، 

 ای جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.تحصیل وی در هر مرحله

 .نصواهد شدرد نام به هیچ وجه مستو همچنین وجه ثبت ا مدارک ارسالی4 

 ترتیب اثر داده نصواهد شد. به مدارکی که ناقص بوده و یا خارج از زمان تعیین شده ارسال شوند - 5 

در جلساه مصااحبه الزامای مای  جهت ثبت نـام نياز مدارک موردکلیه مستندات مذکور در بصش  همراه داشتن اصل -6

 .اشدب

 شد . مصاحبه از داوطلبان به صورت حضوري برگزار خواهد

 –تبریاز : مادارک خاود را باه آدر  21/03/1401تاا تااریخ  می بایست حداکثر فوقشرای   دارا بودنمتقاضیان در صورت 

صاندوق   -مدیریت امور آموزشای و تحصایالت تکمیلای –دانشگاه هنر اسالمی تبریز –میدان حکیم نظامی  –خیابان آزادی

های مربوطه متعاقباا  زمان و مکان برگزاری مصاحبه و اطالعیه د.نارسال نمای 5164736931کدپستی  4567/51335پستی 

 اعالم خواهد شد. www.tabriziau.ac.ir از طریق وب سایت دانشگاه به آدر 

 تما  حاصل فرمایید. 041-5297523 در صورت نیاز با شماره تلفن

http://www.tabriziau.ac.irمراجعه/

